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อาจารยพิศาล อุตสาหพงษ

-

การศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร)

-

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต - สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- MINI MBA IN DIRECT SALES คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประวัติการทํางาน
- โปรดิวเซอรผลิตรายการ โตคารมมัธยมศึกษา
- วิทยากรรายการทีววี าที ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การ
- บริษทั ภาษร โปรดักชัน่ จํากัด ของ คุณกรรณิกา ธรรมเกษตร
- ผูจ ดั การทัว่ ไป บริษทั เทรนแอนดทอลค จํากัด ของ อาจารยจตุพล ชมพูนิช
- วิทยากรมูลนิธริ ณรงคเพือ่ การไมสบู บุหรี่
- ไดรบั โลผรู ว มสรางสรรคสงั คมปลอดบุหรี่ จาก มูลนิธหิ มอชาวบาน
- ไดรบั ประทานโลประกาศเกียรติคณ
ุ ผูร ว มสนับสนุนโครงการ รณรงคเสริมสรางอากาศสดใส ปลอดภัยควันบุหรี่ ของ
กระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2547 จาก พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
- ไดรบั พระราชทานโลประกาศเกียรติคณ
ุ ผูร ว มสนับสนุนโครงการรณรงคเพือ่ สังคมปลอดบุหรี่ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ป2550
- รับโลประกาศเกียรติคณ
ุ ผูร ว มสรางสรรคสงั คมปลอดบุหรี่ “25 ปเพือ่ สังคมไทยปลอดบุหรี”่
จาก ฯพณฯพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ป2555
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อาชีพปจจุบัน
 อาจารยวิชาวาทนิเทศ คณะมนุษยศาสตร และ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 กรรมการผูจัดการ บริษัท พิศาล โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง จํากัด
หลักสูตรที่ฝกอบรม
1. หลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่ชุมชน”
2. หลักสูตร “การพูดในโอกาสตางๆ ”
3. หลักสูตร “เทคนิคการนําเสนอ”
4. หลักสูตร “การประชาสัมพันธ”
5. หลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพ”
6. หลักสูตร “พิธีกร ไมใชพิธีเกิน”
7. หลักสูตร “บริการอยางไรประทับใจ สุด สุด”
8. หลักสูตร “ทํางานอยางไร ใหมีความสุข”
9. หลักสูตร “ผูนํา พลังแหงองคกร”
10. หลักสูตร “หัวหนางาน”
11. หลักสูตร “พนักงานในดวงใจนาย”
12. หลักสูตร “เพิ่มศักยภาพตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร”
13. หลักสูตร “ขายอยางไร ไดยิ่งกวาขาย”
14. หลักสูตร “เลขานุการมืออาชีพ”
15. หลักสูตร “การทํางานเปนทีม”
16. หลักสูตร CRM มัดใจลูกคายุคใหม
17. หลักสูตร กิจกรรม Walk Rally

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

www.hrdzenter.com
“Knowledge is no limited edition”

E-mail : hrdzenter@gmail.com

Hotline : 089-773-7091,090-645-0992

ประสบการณการเปนวิทยากร










ผูจ ดั การฝกอบรม ฝายทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการแผนกฝกอบรมและคุณภาพ
ผูชวยผูจัดการฝายฝกอบรม
ผูชวยผูจัดการฝายฝกอบรม
ผูชวยผูจัดการฝายฝกอบรม
นักฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
นักฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
นักฝกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
Hotel Training Club

-

บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด
โรงแรม ฮอลิเดย อินน กรุงเทพฯ
โรงแรม อินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
โรงแรม เมอริเดียน กรุงเทพฯ
โรงแรม เมอริเดียน ภูเก็ต
โรงแรม แรมเบรนท กรุงเทพฯ
โรงแรม ซันรูท กรุงเทพฯ

ผลงานบริษัท
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล พญาไท
•

หัวขอ “บริการอยางไรประทับใจทันที” 15 รุน

โรงพยาบาลธนบุรี 1
•

หัวขอ “พัฒนาศักยภาพการบริการ”

โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา
•

หัวขอ “พัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีม” ( WALK RALLY จํานวน 10 รุน )

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมป
•

หัวขอ “ทํางานอยางไรใหมีความสุข”

สถาบันโรคทรวงอก
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หัวขอ “ทํางานอยางไรใหมีความสุข”
หัวขอ “การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ”
หัวขอ “หัวใจของนักบริการ”

สหกรณออมทรัพย โรงพยาบาลสมุทรปราการ
•

หัวขอ “เทคนิคการชีวิตใหมีความสุข”

สถาบันธัญญารักษ
•

หัวขอ “วาทีแยบยล กลยุทธนักประชาสัมพันธ”

สมาคมพยาบาล แหงประเทศไทย
•

หลักสูตร “เทคนิคการนําเสนอและการใหบริการอยางมืออาชีพ” ทุกภูมิภาค

โรงพยาบาลบานโปง
•

หลักสูตร “เทคนิคการใหบริการ”

สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม และจังหวัดระยอง
•

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนุบาลในโรงเรียนปฐมศึกษา
โดยใชเครื่องมือแผนการออกแบบประสบการณ EAP(Experiential Activities Planner)

หนวยงานภาครัฐ
คณะผูพิพากษาสมทบ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ศาล จ.ชลบุรี ป2549-2551
•

หลักสูตร “พลังทีม พลังความสําเร็จ”

กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย
•

หัวขอ “การทํางานเปนทีม”

กรมประชาสัมพันธ
•
•

หัวขอ “บุคลิกภาพและศิลปะการพูด”
หลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ”
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หัวขอ “ศิลปะการพูดในที่ชุมชน”

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
•

หัวขอ “พิธีกร ไมใช พิธีเกิน” นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศนกรมประชาสัมพันธ

กรมสงเสริมสหกรณการเกษตร
•

หัวขอ “บทบาทและพันธกิจของนักสงเสริม”

กรมสงเสริมการเกษตร
•
•

หัวขอ “เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่” ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
หัวขอ “หลักการพัฒนาสุนทรพจน”

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
•

หลักสูตร WALK RALLY เยาวชนรักสิทธิ์ 2 รุน

สํานักงานเขตจตุจักร โครงการ ONE STOP SERVICE
•

หัวขอ “บริการแบบไหนประทับใจทันที”

สํานักงานเขตบางนา ONE STOP SERVICE
•

หัวขอ “บริการแบบไหนประทับใจทันที”

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
•
•

หัวขอ “ทํางานอยางไรใหมีความสุข”
หัวขอ “พลังจิตอาสา และปรับมุมมองชีวิตพิชิตความสําเร็จ”

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย และสหกรณออมทรัพยตางๆ
•

หัวขอ “การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
•

หลักสูตร “พลังทีม พลังความสําเร็จ” และ “เลขานุการมืออาชีพ”
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สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร
•

หลักสูตร อบรมกรรมการชุมชนของกรุงเทพมหานคร (ป2551-2554) ปละ5รุน

กระทรวงยุติธรรม
•

หลักสูตร อบรมขาราชการใหม

บริษัท ท.ศ.ท. จํากัด (มหาชน)
•

หลักสูตร การพูดในโอกาสตางๆ

สํานักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่.1-4-5-7-8-9-10 ,จังหวัดปทุมธานี,อยุธยา
•

หลักสูตรการบริหารจัดการกลุมที่มีประสิทธิภาพและ ศิลปะการถายทอดความรูภูมิปญญาฯ

ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.4รุน ป2551)
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
องคการเภสัชกรรม (GPO CAMP ป2550-2553)
สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู (สมร. ป2550-2551)
กรมธุรกิจพลังงาน
สํานักงานสาธารณะสุขจังหวัดระยอง/นนทบุรี /เขต 2, เขต 44,เขต 46 เขต 51
กระทรวงคมนาคม
กรมคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
สถานศึกษา
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
•
•
•
•

หัวขอ “ศิลปะการพูดของผูนํานิสิต”
หลักสูตร “ผูนํานิสิตยุคใหม”
หลักสูตร “การทํางานเปนทีม”
หลักสูตร “การพูดในที่ชุมชน” สถานีวิทยุ AGGIE RADIO
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หลักสูตร “เทคนิคการสรางโครงเรื่อง” ชมรมวาทศิลป
หลักสูตร “ปฐมนิเทศผูนํานิสิต”
หลักสูตร “ปจฉิมนิเทศนิสิต คณะมนุษยศาสตร”

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
•

หลักสูตร “การทํางานเปนทีม”

สาธิตแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายมัธยม
•
•

หัวขอ “ผูนํานักรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่” โครงการ สสส. นักเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพ
หัวขอ “ผูนํานักรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่”

นักเรียนมัธยมในเขตจังหวัดนครสวรรค จัดโดย ชมรมแมบานมหาดไทย
•

หัวขอ “ผูนํานักรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่”

โรงเรียนมัธยมจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.พิษณุโลก
•

หัวขอ “ชีวิตยุคใหม สดใส ตลอดกาล”

ถวายความรู แดพระภิกษุนักเผยแผ ระดับเจาคณะ ในจังหวัดเพชรบุรี ณ วัดมหาธาตุ
•

หัวขอ “ศิลปะการพูด”

ถวายความรู แดพระภิกษุและสามเณร วัดประยุรวงศาวาส
•

หัวขอ “ศิลปะการพูด”

วัดสวนแกว จ.นนทบุรี หัวขอ “ศิลปะการพูด” คายเยาวชนวัดสวนแกว
โครงการแคมปผูนําเยาวชนรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ของมูลนิธิการรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
พิธีกรและวิทยากรประจําของมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่
คายเยาวชนนักรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ WE CARE
คายเยาวชนรักกีฬา กลุมอุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไทยในเครือปูนซีเมนตไทย
คายเยาวชน GASSY CAMP ของบริษทั ป.ต.ท. จํากัด (มหาชน)
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คายวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู ของกระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาลัยราชสุดาฯ
โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง
หนวยงานเอกชน
บริษัท นูสกิน เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากัด
•

-หลักสูตร Walk Rally New Exe.รุน ที1่ -16ตัง้ แตป2 548-2554

บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
•

-หลักสูตร Walk Rally ใจรวมใจเปาหมายเดียวกัน

บริษัท สปอรตทรอน ฟูดแมทริกซ เอเชีย จํากัด(อารากอน)
•

-หลักสูตร Walk Rally Let’s roll ตั้งแตป2 547-ปจจุบนั

บริษัท แฮ็ปป เอ็มพีเอ็ม จํากัด
•

-หลักสูตร ผูนําระดับกลาง-สูง

บริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากัด
•

-หลักสูตร Walk Rally RD.สัมพันธ

บริษัท อินทราเซรามิค จํากัด
•

-หลักสูตร Walk Rally พลังทีม พลังความสําเร็จ

บริษัทแสงสุริยะฉัตร 2002จํากัด(หมอเส็ง)
•

-หลักสูตร Walk Rally การเรียนรูและพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

บริษัทแอบโซลูท แฮรบิวตี้ แอนดซาย จํากัด
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- หลักสูตร Walk Rally พลังทีม พลังแหงความสําเร็จ

บริษัท เอ็มสตาร เน็ทเวิรค จํากัด
•

- หลักสูตรพลังทีม พลังแหงความสําเร็จ

บริษัท ทิฟฟา จํากัด
•

- หลักสูตร Walk Rally การทํางานเปนทีม/Team Together

บริษัท กุงหลวง ไคโตซาน จํากัด
• -หลักสูตรKLC Semina
บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด
•

- หลักสูตรการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ+การทํางานรวมกัน /เทคนิคการนําเสนออยางมืออาชีพ
/Walk Rally Team Thanachart Project All For one

บริษัท โอสถสภา จํากัด
•
•

อบรม ดีเจ ครีเอทีฟ M150 (2 ป )
อบรม ทีวี ครีเอชั่น M 150

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จํากัด
หลักสูตร "Train the Trainer" ศิลปะการถายทอดและสอนงาน
บริษัท MCKEY (ไทยแลนด ) จํากัด
บริษัท Castrol (thailand) จํากัด
บริษัท VIRGIN RADIO THAILAND BEC TERO CO,LTD.
บริษัท พรีบิลด จํากัด (มหาชน)
ดําเนินกิจกรรมโครงการคนพันธุอาร
บริษัท วอรนเนอร มิวสิค (ประเทศไทย) จํากัด
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บริษัท เฟอรเฟค รีซอรสเซส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท พี ซี บิลเดอร (กรุป ) จํากัด
บริษัท โซนิกซยูธ 1999 จํากัด
บริษัท SERIMANOP & DOYLE LTD.
บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร จํากัด
บริษัท วิศรา แอดเวอรไทซิ่ง จํากัด
บริษัท แครยู จํากัด
บริษัท โอกาโมโต รับเบอร โปรดักส จํากัด
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
บริษัท ยูสตาร จํากัด
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ พารทเนอร จํากัด
บริษัท ดวงมาลีมณีจันทร จํากัด(สตอรบอรี่ชีสเคก)
บริษัท มารส เพ็ทแคร (ประเทศไทย)จํากัด
บริษัท เอช แอนด บี อินเตอรเท็กซ จํากัด (เซน แอนดดรู)
บริษัท โตโยตา สุวรรณภูมิ จํากัด
ไรกํานัลจุล
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